هـدف و مسـیر در مـا انگیـزه تولیـد میکننـد .راحتطلبـی
سـکون و عـدم تغییـر را بـه دنبـال دارد .روزمرگـی باعـث ایجـاد
یـک نـوع ناآگاهـی پنهـان و در نتیجـه عـدم درک صحیـح از
اتفاقـات پیرامونـی میشـود .اولیـن قـدم بـرای رهایـی از ایـن
بینـش غیرواقعـی ،آگاهـی مـا نسـبت بـه گسـترهی دیـد بسـیار
محدودمـان اسـت.
حقیقـت ایـن اسـت کـه مـا در غـاری نشسـتهایم؛ به شـکلی که
رویمـان همیشـه بـه سـمت انتهـای غـار اسـت و بـه لطـف نـور
خورشـید ،سـایههایی از اتفاقـات بیـرون را میبینیـم و دربـارهی
آنهـا گفتگـو میکنیـم .بـرای مـا جهـان ،همیـن سـایهها اسـت
ولـی مـن دیگـر ایـن جهـان را دوسـت نـدارم .از نـگاه کـردن به
سـایههای افتـاده بـر دیـوار انتهایـی غـار خسـته شـدهام .درب
غـار همیشـه بـاز بـوده ولـی عـزم برخاسـتن ،روی برگردانـدن و
حرکـت بـه سـمت دنیـای واقعـی تـر نـه .همـه روزه بـا سـایهها
وقـت میگذرانـدهام امـا االن میدانـم کـه واقعـی نیسـتند .یـا
حداقـل اینکـه تماشـا کـردن آنهـا ،ارتباطشـان و گفتگـو راجـع
بـ ه چیستیشـان بـرای مـدت طوالنی ،کمکـی بـه درک حقیقت
نمیکنـد.
«از وی ار سایه نشانی میدهد
شمس هر دم نور جانی میدهد»
مـن بـا اینجا بیگانـهام و باید به دنبـال خانهی خود بگردم .شـاید
بـه مقصـد نرسـم ،ولی مطمئنـم که جـان باختن در مسـیر ،بهتر
از مـرگ در ایـن غار غریب و در حال تماشـای سـایههای تکراری
اسـت .بـرای مـن راهـی جـز رفتـن نیسـت.خیره بـه سـایهها از
ناراسـتیها دل میکنـم .برمیخیـزم ،روی برمیگردانـم و بـه
سـمت جهـان بیـرون حرکت میکنـم .شـکوه کوههـا و جنگلها
را میبینـم و خـود را بـه امـواج دریـا میسـپارم .انـگار کمـی دیر
یـادم آمـد که «من شـنا کـردن بلد نیسـتم».
غریـق نجاتـی (بحـری ،آشـنا آموختـه) میآیـد و مـرا به سـاحل
برمیگردانـد .او در ایـن راه از مـن جلوتر اسـت .هوا آفتابیاسـت
و صـدای زیبـای امـواج دریـا به گـوش میخـورد .بـه آرامی روی
شـنهای گـرم سـاحل دراز میکشـم و بـه سـختی چشـم بـه
آسـمان مـیدوزم .بـه روزهای سـپری شـده در غار فکـر میکنم.
آرامـش بیشـتری دارم و احسـاس خوشـبختی میکنـم .اینجـا
همهچیـز زیبـا و کامـل بـه نظـر میرسـد امـا هنـوز هـم کمـی
حـس غربـت دارم .بـا اینکه از مقصـد فاصله دارم ولـی انگار کمی
نزدیکتـر شـدهام.
پلکهایم سـنگین شـده و تصمیـم دارم کمی بخوابـم .هنوز روی
کمـرم گرمـای شـنهای سـاحل را حـس میکنـم .گرمـا بیشـتر
میشـود و چشـمم را بـاز میکنـم .از آسـمان خبری نیسـت.
خود را در غار دیگری ،نشسته رو به انتهایش مییابم و گرمایی

کـه پشـتم حـس میکنـم ،از تابش نور خورشـید اسـت .آن دریا،
آن کوههـا و جنگلهـا دوباره سـایههایی هسـتند که مرا سـرگرم
خـود کردهانـد .مـن بـا اینجا هـم بیگانهام .بایـد بار دیگـر از آنها
دل بکنـم ،برخیـزم ،روی برگردانـم و بـه سـمت جهـان بعـدی
حرکـت کنـم .راه مـرا میخواند...
آدمهـای درون غـار همیشـه از خطـرات ایـن مسـیر سـخن
میگوینـد و مـدام هشـدار میدهنـد که شکسـت خواهـی خورد.
پـر بیـراه نمیگوینـد؛ اما فقط آن کسـی که هیـچ کاری نمیکند،
شکسـت نمیخـورد .مـن شـجاعت شکسـت خـوردن را دارم.
« اهل کاشانم اما
شهر من کاشان نیست
شهر من گم شده است
من با تاب ،من با تب
خانهای در طرف دیگر شب ساختهام
من در این خانه به گمنامی نمناک علف نزدیکم
من صدای نفس باغچه را میشنوم
و صدای ظلمت را وقتی از برگی میریزد
و صدای سرفه روشنی از پشت درخت
عطسهی آب از هر رخنهی سنگ
چک چک چلچله از سقف بهار
و صدای صاف ،باز و بسته شدن پنجرهی تنهایی»
قبـول دارم کـه تنها هسـتم و کسـی در کنـارم نماندهاسـت .انگار
روی ایـن پـل باریـک ،جـا بـرای قـدم نهـادن فـرد دیگـری در
کنـار من نیسـت .تنها کسـانی کـه راهنمایـیام میکننـد ،نفرات
جلویـی مـن هسـتند .مـن هـم با پشـت سـریهای خـود ،چنین
میکنـم .پشـت سـریها ،آن افـرادی کـه هنـوز از سـایههای
روی دیـوار انتهایـی غارهایـی کـه پیـش از ایـن در آنهـا زندگی
میکـردم چشـم بـر نداشـتهاند .باید عزمشـان را جـزم کنند و به
سـمت نور قدم بردارند«.انتهای راه روشـن اسـت» جملهای اسـت
کـه میشـود از جلوییهـا شـنید و بـه گـوش عقبیهـا رسـاند.
از توصیفـات چیـز زیـادی دستگیرشـان نمیشـود ،تـا خودشـان
نیاینـد و نبینند.
این یک افسانه نیست .من روایتگر داستان زندگی هستم.
در راه مـن ،نسـیم معرفـت مـیوزد؛ بلبـل بـا بخشـندگی آواز
میخوانـد و رودخانـهی عشـق همیشـه جـاری اسـت .ایمانـم
هـر لحظـه قویتـر میشـود و ایـن را میدانـم کـه کمـی بـه او
نزدیکتـر شـدهام .مـن بیشـتر از همیشـه احسـاس مسـئولیت
میکنـم.
رشـد مـن در خـروج اسـت ،در شکسـتن حصارهـا اسـت .راه من
بیـرون آمـدن از غارهـا اسـت و مقصـدم خانـهی حقیقت...
راه من پایان ندارد.

یادمان هست روزهایی را که که فکرمیکردیم ما تنها
کودکی هستیم که همبازی نداریم! تنها نوجوانی که رفیق
صمیمی نداریم تا از اسرارمان حرف بزنیم! و بعدها ،حس
کردیم تنها کسانی هستیم که دل در گرو کسانی داریم که
شاید جسماً یا از نظر عاطفی و روحی تنهایمان گذاشتند!

اما این درد تنهایی چرا ما را رها نمیکند؟ آیا ما دچار
ایپدمی تنهایی شدیم؟! تنهایی مختص زمانه ماست؟
تنهایی وضعیت است یا یک احساس؟ این احساس
تنهایی چهقدر بارمنفی و چهقدر بارمثبت دارد؟ راه
نجات در گریز از این احساس هست یا پذیرشآن؟
گئورک زیمل مینویسد «:اگر ما موجودات اجتماعی نبودیم،
تنهایی هم وجود نداشت!»
اساساً تنهایی مال آدمیزاد است و هرجا که آدمیزاد باشد؛
تنهایی نیز وجود دارد! تنهایی برخالف مالل یک احساس
عام انسانی بوده که از دورههای گذشته شناخته شده بود اما
در دورههایی توجه به این مسئله شاید باعث شده که فکر
کنیم حدت و شدت بیشتری این احساس پیدا کرده است.
برخالف تصور تنهایی یک مفهوم کلی نیست و تنها یک
عامل و ریشه مشخص ندارد! حتی نحوه درک و احساس
تنهایی توسط افراد ،شکلهای گوناگونی دارد .به راحتی
نمیشود یک لیست از خصلتهای انسان تنها ردیف کرد و
افرادی ذیل این دسته ،جا بدهیم! یک دوقطبی و تضادی
در وجودمان قرار دارد که احتماالً آن را زیاد درک کردیم؛
هم نیازمندیم با دیگران ارتباط داشتهباشیم و هم نیاز داریم
که فاصله بگیریم و در حال خودمان باشیم که ایمانوئلکانت
از این حالت تحت عنوان «معاشرتطلبی غیراجتماعی» یاد
میکند.
تنهایی حس یا احساس؟! اما تنهایی یک حس هست
یا احساس؛ البته مگر تفاوتی بین این دو وجود دارد؟!

حس درواقع بیشتر به حالتهای جسمی مربوط میشود
مثل درد گرسنگی و تشنگی؛ اما احساس حالتهای روحی
و روانی را شامل میشود .احساسات پدیدههای ذهنی ،غالباً
کوتاهمدت و شامل جنبههای زیستشناختی ،روانشناختی
و اجتماعی میشوند .تنهایی را میتوان یک احساس قلمداد
کرد تا حس ،فقط اینکه احساس تنهایی غالباً بلندمدت
است .اینکه مواجه ما با یک احساسی منفعالنه یا فعال
میتواند باشد ،بحث مناقشه برانگیزی است؛ هایدگر معتقد
است:
«حالوهوای آدمی مانند دستکش نیست که هر وقت
خواستی بهدست کنی و هروقت خواستی از دست بیرون
بیاوری ».او از تسلط آدمیزاد بر احساساتش صحبت میکند
اما از چگونگی این تسلط حرفی نمیزند .الرس اسونس
نویسنده کتاب فلسفهتنهایی بیان میکند احساسات ما
نسبت به امور و اشخاص حاصل ظرفیتهایی است که از
پیش در وجودمان قرار دادیم .او معتقد است ما شاید در
برابر احساس تنهاییمان مسئولیتی نداشته باشیم اما در
مدیریت این احساس فقط خودمان مسئول هستیم!
مدلهای تنهایی!
شاید تا اینجا یادداشت فقط به شرح احساس تنهایی که
احتماالً همه ما در زندگی تجربه کردیم پرداخته شد؛ اما

ریشه این احساس چه میتواند باشد و تنهایی هم انواع و
اقسام دارد؟! همانطور که در باال اشاره شد یک احساس
جنبههای زیستشناختی ،اجتماعی و روانشناختی دارد.
پس تنهایی در عینحال که میتواند حالت عاطفی و
روحی باشد ،جنبههای شناختی و اجتماعی نیز در آن
دخیل است؛ البته همه این مسائل به تفسیر ،تعبیر و نحوه
مواجهه ما با احساس تنهاییمان نیز برمیگردد و امکان
دارد همه این جنبهها دخیل باشند و تفکیک این عوامل
از یکدیگر به راحتی نیست! الرس اسونسن مینویسد که
ریشههای احساس تنهایی میتواند در احساس ناامنی،
ترس ،عدم اعتماد به دیگری و کمالگرایی اجتماعی
باشد .کمالگرایی اجتماعی در واقع زمانی رخ میدهد
که تصویری که ما از ارتباط با دیگری داریم با واقعیت
این ارتباط متفاوت است و همین باعث میشود احساس
تنهایی کنیم یا این احساس را تشدید کنند.
اما برای مسئله عدم اعتماد میتوان یک راهحل واقع
بینانه پیدا کرد؟!
اینکه نه زیادی خوشبین باشیم که در هر رابطه
آسیبهای جدی به ما وارد شود و نه از فرط بدبینبودن
نتوانیم ارتباط سالم برقرار کنیم! الرس اسونسن از مفهومی
بهنام «اعتماد حساب شده» یاد میکند؛ اینکه ما در هر
رابطهای میزانی از مخاطره و آسیبپذیری را پیشبینی
کنیم .با پذیرش آسیبپذیری از قبل ،رابطه واقعبینانهتر و
کم مخاطرهتر بتوانیم داشته باشیم! شاید بتوان گفت؛ علت
تنهایی میتواند هم ناشی از سرشت خود فرد یا محصول
شرایطی باشد که در آن زندگی میکند.
تنهایی چه شکلهایی میتواند داشته باشد؛ تنهایی
بیشتر از یک شکل است؟!
اسونسن در کتاب فلسفهتنهایی از مدل تنهایی دو نوع
تقسیمبندی ارائه میدهد! در یکدسته از تنهایی مزمن،
موقعیتی و گذرا و در دسته دیگر از تنهاییعاطفی،اجتماعی،
شناختی و متافیزیکی یاد میکند.
تنهایی مزمن زمانی اتفاق میافتد که فرد از اینکه
نمیتواند رابطه کافی با دیگری داشته باشد رنج میبرد.
تنهایی موقعیتی نیز بر اساس تغییرهایی که در زندگی از
جمله مرگ و فقدان عزیزان ،طالق ،پایان یافتن یک رابطه
عاشقانه و ...پیش میآید.
تا اینجا میتوانیم بگوییم تنهایی مزمن و موقعیتی در
مقابل هم قرار میگیرند؛ چرا که تنهایی مزمن ریشه در
خویشتن ما دارد و عموماً بلندمدت است در حالیکه
تنهایی موقعیتی غالباً کوتاهمدت و عوامل آن بیرونی است.
اما تنهایی گذرا میتواند وسط یک مهمانی ،درمیان جمع
یا در خلوت خودمان به سراغ آید و چون ناگهانی است،
حادتر و شدیدتر از تنهایی مزمن و البته کوتاهمدتتر است.
تنهاییشناختی نیز از عد م فهم و درک توسط دیگری رخ
دهد .اینکه ما نمیتوانیم توسط دیگران درک شویم و
متقاب ً
ال دیگران را درک کنیم.
راسل در زندگینامهاش مینویسد «:آن کسانیکه میتوانند
پی ببرند که زندگی بشری چیست ،که در مرحلهای از
زندگی ،تنهایی غریب خود را در مییایبند؛ و بعد وقتی
تنهایی را در دیگران کشف میکنند پیوند نوجوانه میزند

که جبران مافات میشود».
تنهایی متافیزیکی نیز به نوعی تنهایی
ابدی و ازلی اشاره دارد؛ سلیا میگوید «:ما تنها
زاده میشویم ،تنها زندگی میکنیم و تنها میمیریم.
ما خویشتنی داریم که در اتصال با خودش است و بر
انفصالش از دیگران آگاهی دارد ».در واقع اگر به این باور
برسیم که تنهایی و جدایی ما همیشگی است و ساختار
جهان بدین گونه است که هرکس باید خودش به تنهایی
گلیم خود رو از آب بیرون بکشد میتوان نوعی تنهایی
متافیزیکی دانست!
تنهایی توتالیتری:
آیا تنهایی یک مسئله فردی است؛ ساختارهای جامعه،
نظام سیاسی در این احساس سهمی ندارند؟
هانا آرنت تحلیل میکند که توتالیتریسم سیاسی ،فضای
تعامل آزادانه ،تمایز میان حوزه خصوصی و عمومی را نابود
میکند! همچنین فضا معاشرتی و تعاملی را نیز ویران
میکند .در کتاب فلسفه تنهایی آمده است در جوامعی
که حاکمیت مستحکم و مبتنی بر قانون وجود دارد،
میزان اعتماد بین افراد جامعه باال میرود .اساساً یکی از
کارکردهای قانون این است که چارچوب پیشبینی پذیر
برای همه امور پیشبینی ناپذیر طراحی میکند و سبب
شکلگیری فرهنگ اعتماد در بین آحاد جامعه میشود.
پارامترهای دیگر از جمله وجود جامعهمدنی نیرومند،
فسادکمتر ،هژمونیفرهنگی بیشتر ،شکوفایی و برابری
اقتصادی برای کاهش احساس تنهایی نیز ذکر شدهاست.
ت گزینی!
خلو 
سوالی که شاید تا اینجا مطلب شکل گرفته؛ آیا تنهایی
همیشه امری منفی است؟! یک وجه دیگری از تنهایی به
گوشمان خورده که بار مثبتی به همراه خود دارد .و تنهایی
که عموماً بین اهلفلسفه و اهلعرفان دیده میشود!
این تنهایی عموماً در بین جوامع شرقی مطرح بوده که به
خلوت شهرت دارد .در واقع خلوت،شکل مثبت از تنهایی
است که خود فرد آگاهانه انتخاب میکند .در ستایش
خلوت میتوان گفت که باعث میشود شخص نیازهای
حقیقی خود را شناسایی کند ،آزادی و استقالل دارد.
شخصیت خود را پرورش دهد و به روح خویش تعالی
بخشد .البته این خلوتگزینی که از روی مردم گریزی
نباشد و با تعامل انسانی نیز تلفیق شود.
هایدگر در اینباره میگوید«:که خلوتگزینی پیششرط
برای زندگی و اجتماع اصیل است .راه شناخت
خویش از معبر تنهایی میگذرد و درتنهایی
افراد به ذات و جوهر همهچیز نزدیکتر
میشوند.از این خلوت باید برای آفرینش خود
استفاده کنیم و غرق یاس و ناامیدی نشویم».
اما درد تنهایی بهراستی که تمام نشدنی
است و تلخاندیشان بهخوبی در وصف این درد
گفتهاند که «:ما همه محکوم بهنوعی از تنهایی
در طول زندگیهایمان هستیم؛ اما آدمهای
تنها میتوانند آدمهای تنها دیگری را بیابند
و درنتیجه این تنهایان دیگر خیلی هم تنها
نمیمانند».

مــردم نســبت بــه تغییــر وضــع موجــود ناامیــد شــدند و
ایــن ناامیــدی ریشــه در ضعــف شــدید دولــت و مجلــس
در کارآمــدی و بــرآورده کــردن انتظــارات مردمــی دارد.
پــازل ایــن ناامیــدی در اتفاقــات آبــان مــاه  ۹۸تکمیــل
شــد و مــردم عــدم صداقــت مســئولین را نیــز بعینــه
مشــاهده کردنــد.
انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی
در حالــی بــه پایــان رســید کــه میــزان مشــارکت در آن
 ۴۲.۵۷درصــد اعــام شــده اســت؛ ایــن میــزان مشــارکت
در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ،میــزان پایینــی از
مشــارکت اســت کــه فــارغ از سیاســت زدگــی نیــاز بــه
بررســی و تحلیــل واقعگرایانــه دارد.
انتخابــات و مشــارکت مــردم در تعییــن سرنوشــت
سیاســی خودشــان امــروزه بــه عنــوان مهمتریــن نمــاد
مــردم ســاالری شــمرده میشــود؛ بــه هرحــال بایــد
دالیــل کاهــش مشــارکت بررســی شــود و از تکــرار دوباره
ایــن اتفــاق جلوگیــری کــرد؛ اتفاقــی کــه بــا هــر علــت
و منشــا بــه کلیــت نظــام و تمامــی احــزاب و گروههــای
سیاســی صدمــات و لطمــات جــدی وارد میکنــد کــه
مهمتریــن آنهــا از دســت رفتــن مقبولیــت و وجهــه
عمومــی احــزاب اســت.
نبایــد چشــم بــر ایــن واقعیــت بســت کــه از آغــاز دهــه
 ۹۰بــا بــاال گرفتــن مشــکالت اقتصــادی و بیاعتنایــی
دولــت بــه طبقــات پاییــن و اقشــار حاشــیهای ،موجــی از
ریــزش آرا از ســوی ایــن طبقــات آغــاز شــد و در انتخابات
اخیــر بیــش از پیــش خــود را نمایــان کــرد .مشــارکت ۴۸
درصــدی مــردم تهــران در انتخابــات ســال  ۹۰بهرغــم
تحریــم اصالحطلبــان و افزایــش ایــن مشــارکت بــه ۵۰
درصــد در انتخابــات ســال ۹۴کــه اصالحطلبــان تمــام

بدنــه خــود را بــه پــای صنــدوق آرا آوردنــد ،مبین شــیوع
ناامیــدی در طبقــات پاییــن و اقشــار حاشــیهای اســت.
نبــود صدایــی در دولــت و مجلــس بــرای ایــن بخــش از
جامعــه بــا گــذر زمــان امیــد آنهــا را بــرای مشــارکت
سیاســی در انتخابــات کاهــش داد و قطعــا تقویــت حــوزه
مشــارکت سیاســی بــدون بازتعریــف جایــگاه آنــان
تنهــا باعــث اصالــت یافتــن طبقــه متوســط مرکزنشــین
میشــود .اعتراضــات دی مــاه  ۹۶و حــوادث آبــان مــاه
 ۹۸وضعیتــی را در کشــور ایجــاد کــرده بــود کــه امیــد
بــود ایــن انتخابــات بــه جشــن بــزرگ ملــی تبدیــل
شــود .اگــر رقابتــی وجــود داشــت ،مشــارکت از میــزان
 ۴۲درصــد فعلــی یقینـاً باالتــر میرفــت و فرصتــی بــرای
ترمیــم خیلــی از دلخوریهــا ،شــکافها و کدورتهــا
فراهــم میشــد؛ امــا فرصــت طالیــی انتخابــات درک
نشــد.
از طــرف دیگــر عــدم مشــارکت نــه تنهــا از شــدت
دوقطبــی ایجــاد شــده بیــن نهادهــای انتخابــی و انتصابــی
نیــز نکاســته ،بلکــه از سیاســت داخلــی تــا سیاســت
خارجــی را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت .طبیعــی اســت
در چنیــن شــرایطی نهادهــای انتخابــی چــه جایگاهــی
بیــن افــکار عمومــی پیــدا میکننــد و کار بــه جایــی
میرســد کــه عمــا بــود و نبودشــان تاثیــر ملموســی
بــر زندگــی شــهروندان نیــز نخواهــد داشــت .در چنیــن
شــرایطی حداقــل الــزام بــرای بازگشــت ایــن اعتمــاد
میتوانســت ،برگــزاری انتخاباتــی بــه مراتــب آزادتــر
نســبت بــه انتخابــات گذشــته باشــد کــه رایدهنــدگان
بــاور کننــد لیس ـتهای عرضــه شــده بــرای انتخابشــان
نمــادی از کل جامعــه ایــران اســت .از دنبــال مقصــر

گشــتن و مقصــر دانســتن کــه بگذریــم چنــد
دلیــل اصلــی باعــث عــدم اقبــال حداکثــری
مــردم بــه انتخابــات بــود کــه ایــن جمعبنــدی
هــم بــا توجــه بــه نظرســنجیهای مردمــی انجــام
میشــود و نــه دعــوای احــزاب و گروههــای سیاســی!
 )۱مــردم نســبت بــه تغییــر وضــع موجــود ناامیــد شــدند
و ایــن ناامیــدی ریشــه در ضعــف شــدید دولــت و مجلــس
در کارآمــدی و بــرآورده کــردن انتظــارات مردمی دارد.
 ۳ )۲درصــد از مــردم غیــر رقابتــی بــودن انتخابــات را
دلیــل عــدم مشــارکت میدانســتند کــه بــا ایــن کــه
درصــد بســیار کمــی هســت امــا در هــر صــورت ایــن ۳
درصــد اعضــای ایــن جامعــه هســتند و بایــد نســبت بــه
شــرایط انتخابــات و رد و تاییــد صالحیتهــا توجیــه و
اقنــاع بشــوند.
 )۳شــیوع بیمــاری کرونــا و جــو روانــی خطرناکــی کــه
حاکــم بــر فضــای کشــور بــود ،یکــی دیگــر از دالیــل
عــدم حضــور و مشــارکت بــاال بــود کــه بایــد لحــاظ
شــود و قابــل چشمپوشــی نیســت؛ مخصوصــا مــواردی
ماننــد عــدم لــزوم اثــر انگشــت خیلــی دیــر بــه مــردم
اطالعرســانی شــد و همیــن مــورد میتوانســت کل
جامعــه رایدهنــده را مبتــا کنــد.
مــوارد مذکــور ،دالیــل اصلــی عــدم مشــارکت بــاال
هســتند کــه مــورد اول ،وزنــه ســنگینتری اســت کــه
بــا مالحظــه بیشــتر از ســمت مســئولین و تغییــر شــرایط
بیتحــرک کنونــی در مجلــس و دولــت ،میتــوان زمینــه
برگشــت شــور همیشــگی انتخابــات را تضمیــن کــرد.

چنــد ســالی اســت کــه کشــورهای اســکاندیناوی در
صــدر جــدول شــادترین مــردم جهــان قــرار میگیرنــد
و کشــور مــا همچــون اکثــر مواقــع ،در ایــن رتبــه
بنــدی دارای جایــگاه مناســبی نیســت .ایــن مســئله
باعــث میشــود کــه مــردم مــا مــدام در حــال مقایســه
خــود بــا کشــورهای توســعهیافته باشــند و همیــن امــر
ســبب افزایــش بیــش از پیــش نارضایتــی از زندگی شــده
اســت .اکثــر مــردم چنیــن احوالــی را تجربــه کردهانــد
کــه هدفــی دارنــد و میخواهنــد بــه آن برســند امــا
وقتــی تــاش میکننــد یــا مســیر تــاش خــود را نــگاه
میکننــد ،ســدهای مقابــل خــود را چنــان بلنــد و ســیاه
مییابنــد کــه شــعلهی انگیــزه ایشــان زیــر ســایه ســرد
آن موانــع فســرده میشــود .وقتــی ایــن رونــد تکــرار
شــود ،وقتــی دســت روی هــر هدفــی میگذاریــم بجــای
هــدف ،موانــع زیــر دســتمان میآیــد ،زمانــی
کــه آتــش روح آدمــی مــدام بــه ســردی و
دیــوار یــخ «نشــدنها» برخــورد کنــد ،در
نهایــت خامــوش میشــود.
بهتریــن معادلــی کــه بــرای «»depression
وضــع شــده ،افســردگی اســت .بایــد
سپاســگزار «مرحــوم سیاســی» بــود کــه
عالمانــه واژهای را انتخــاب کــرد کــه بــه
چنیــن قوتــی احــوال یــک روان یـخزده را
بیــان میکنــد .در گذشــته مایــه حیــات
را گرمــا میدانســتند و گرمــای بــدن
نشــان حیــات بــود .همچنیــن پیونــدی
بیــن روح و آتــش هــم در ادبیــات حکمی
گذشــتگان وجــود دارد .افســردگی همــان
روانــی اســت کــه دیگــر حــرارت زندگــی را
نــدارد و یــخ زده اســت؛ مــردهای متحــرک.
جــدای از توصیفــات حاصــل از بیــان احــواالت
انســانی ،افســردگی در علــوم تجربــی در عــداد یکــی از
خطرناکتریــن عارضههــای انســانی قــرار گرفتــه اســت.
البتــه کــه فروکاهــش ایــن عارضــه بــه یــک بیمــاری
طبقهبندیشــده کــه بــا میزانــی دارو یــا شــوک
الکتریکــی و غیــره ،قابــل درمــان باشــد ،اهمیــت ایــن
پدیــده را بســیار کــم میکنــد (البتــه نویســنده منکــر
مشــکالت ارثــی و بیولوژیــک در افســردگی نیســت ،نــگاه
ایــن نوشــتار بــه ایــن پدیــده بیشــتر از منظــر انســانی
و وجــودی اســت) .ایــن احــوال در انســان بــه حــدی
ممکــن اســت پیشــرفت کنــد کــه فــرد قیــد حیــات
خــود را بزنــد .حیــات آنقــدر گرانبهاســت کــه آدمــی در
طــول تاریــخ بــرای حفــظ و بقــای آن همنوعــان خــود را
قتــل عــام کــرده اســت؛ حــال چــه وضــع هولناکــی بایــد
مســلط بــر یــک انســان باشــد کــه تصمیــم بگیــرد چشــم
بــر ارزش ایــن گوهــر ببنــدد و خــود را خــاص کنــد؟!

خودکشــی هــم در ســایه آمــار و ارقــام ،هیبــت خوفنــاک
خــود را از دســت داده اســت و گرنــه بــه نظــر نویســنده
افســردگی و خودکشــی بایــد جــزء بحرانهــای
قــرن حاضــر بشــمار بیاینــد و زنــگ خطــر آن را بــه
صــدا درآورنــد .وضــع چنــان خطیــر اســت کــه مــردم
همــان کشــورهای توســعهیافته نیــز دچــار آمــار
بــاالی خودکشــی و میــزان بــاالی مصــرف داروهــای
ضدافســردگی هســتند (گفتــه نشــود کــه وضــع مــا
خرابتــر اســت ،چــرا کــه از کشــوری بــا ایــن همــه
مشــکالت اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی
توقــع بیشــتری نمــیرود .نویســنده نیــز در پــی ایــراد
گرفتــن نیســت ،بــه دنبــال توصیــف ایــن پدیــده اســت).
کشــور مــا هــم آمــار قابــل توجهــی در افســردگی و نتایــج
منحــوس آن دارد .ارجــاع همــه مــردم بــه روانشــناس و

روانپزشــک راه عــاج نیســت .همــه چیــز تغییــر تصورات
و همدلــی مشــاور نیســت ،دوای آخــر تغییــر میــزان مــواد
شــیمیایی مغــز نیســت .مگــر چنــد درصــد از مــردم
دچــار اختــاالت ارثــی هســتند؟ تکلیــف ماهیــت پرفــراز
و نشــیب و گریــز ناپذیــر انســان چــه میشــود؟ اکثــر مــا
تجربــه بیانگیزگــی بــرای بدیهیــات زندگــی را کــم و
بیــش تجربــه کردهایــم .مشــت نمونــه خــروار بــرای ایــن
داســتان ،فضــای مجازیســت .نالــه و آه کشــیدنهای
نســل جدیــد فضــای مجــازی را مــه آلــود کــرده اســت؛
موســیقی مــورد عالقــه مــردم عمــا نالیــدن اســت (البتــه
در ســخیفترین وجهــش)؛ مطالبــه مــردم شــادی اســت.
البتــه اعتقــاد راســخ دارم کــه رســان ه اثــر بســزایی در
پمپــاژ ناامیــدی و در نهایــت افســردگی مــردم دارد.
بدتریـــن اتفـــاق درفضـــای مجـــازی تصنـــع احمقانـــه
در زینـــت دادن بـــه ویترینـــی جعلـــی از زیباییهایـــی
اس ــت ک ــه وج ــود ن ــدارد؛ ی ــا تبلیغ ــات س ــرمایه داران
اســـت کـــه از تمســـک بـــه هـــر عاملـــی بـــرای جـــذب
مخاط ــب دری ــغ نمیکنن ــد ،از مس ــائل جنس ــی گرفت ــه

تــا زیباییهــای طبیعــت؛ یــا تبلیغــات
مردمانــی اســت کــه میخواهنــد بیشــترین
توجــه را بخرنــد (ایــن هــم یــک بیمــاری مســری
اســت کــه بــه برکــت رســانهها عمومیــت یافتــه .در
گذشــته عــاج بــرای یــک گــدای توجــه ،دعــوت بــه
خویشــتنداری بــود ،اکنــون راهــی بــاز و حمایتــی
زیــاد بــرای توســعه میــل افراطــی و بیمارگونــه خــود
دارد!) ایــن کاربــران نیــز بــا هــزار تصنــع و عمــل و
افکــت و دروغ و غیــره چیــزی نشــان میدهنــد کــه
وجــود نــدارد .نتیجــه بــرای میلیونهــا کاربــری کــه
آن نمادهــای جذابیــت را ندارنــد چیســت؟ حــس بــد
نســبت بــه وضــع اکنــون خــود .نتیجــه نهایــی دلســرد
شــدن از زندگـیای اســت کــه آن همــه زبیایــی را ،آن
همــه هیجــان و جذابیــت را نــدارد .ناامیــدی
از زندگـیای کــه تکــراری و بیرنــگ اســت.
آخراالمــر فســردگی روح و یــخ شــدن دم
گــرم انســانی خواهــد بــود( .بلــه ،میدانــم!
رســانهها نقــاط مثبــت هــم دارنــد)
میتــوان تقصیــر را فقــط بــه گــردن
جهــان چنــد رســانهای انداخــت .شــاید
اثــر جهــان مجــازی در کشــورهای توســعه
یافتــه بیشــتر قابــل اعتنــا و قابــل بررســی
باشــد ،امــا در کشــورما عمــده تقصیــر بــر
گــردن مســئولین محترم اســت .بــرای درک
اهمیــت پــول در آوردن ،نیــازی نیســت از
احــواالت بیــل گیتــس و ایــان ماســک
بــا خبــر باشــیم ،فقــدان اولیــات زندگــی
اقتصــادی ایــن ضــرورت را بــر صــورت
مــردم میکوبــد .مــردم مــا درگیــر احتیاجــات
اولیــه و مشــروع خــود هســتند.؛ تشــکیل زندگــی،
خانــهدار شــدن ،امنیــت شــغلی .همیــن ســه مــورد
مطالبــه اساســی مــردم اســت و روز بــه روز رســیدن
بــه هرکــدام دشــوارتر میشــود .ایــن ســه ،مقدمــه
شــکل گرفتــن زندگــی اســت؛ زمانــی کــه رســیدن بــه
مقدمــات منتفــی باشــد ،نتیجــه آن نیــز معلــوم
اســت :فســرده شــدن شــلعه زندگــی.
نســل جــوان مــا افســرده اســت زیــرا
کــور ســویی بــرای بهبــود وضعیــت خــود
نمیبینــد .شــمع وجــود او روز بــه روز
کمســوتر میشــود تــا نهایتــا خامــوش
شــود .نــه مشــاوره نــه دارو ،درمــان رنجــی
کــه مردممــا میبرنــد نیســت .هــر زمــان
ملتــی از دلخوشــی دســت بــه خودکشــی زد،
آن موقــع نگــران مســائل فرهنگــی بــرای ایــن
معضــل باشــیم؛ فعــا درد نــان داریــم!

ســفر یــکروزه «رافائــل گروســی» بــه تهــران
درحالــی بــه پایــان رســید کــه او در بازگشــت بــه
ویــن ،نتایــج مذاکراتــش بــا مقامــات جمهــوری
اســامی را «معقــول» ارزیابــی کــرده و گفتــه
اســت بازرســیهای فنــی بــرای راســتیآزماییها
تــا ســه مــاه دیگــر ادامــه خواهنــد یافــت و تعــداد
بازرســان نیــز کاهــش نمییابــد ،امــا دسترســی بــه
ســایتهای هســتهای محدودتــر از قبــل میشــود.
مجلــس در قانــون «اقــدام راهبــردی بــرای لغــو
تحریمهــا و صیانــت از حقــوق ملــت ایــران» بــا
تعییــن ضربالعجلــی دولــت را موظــف کــرده بــود
کــه در صــورت عــدم لغــو تحریمهــای آمریــکا،
اجــرای پروتــکل الحاقــی و بازرســی ســرزده آژانــس
از مراکــز هســتهای را خاتمــه دهــد و تولیــد اورانیــوم
غنــی شــده بــا خلــوص  ٪۲۰را آغــاز کنــد.
ســفر مدیــر کل آژانــس نیــز بــه همیــن منظــور بــود؛
امــا گویــا چنــدان ایــن ســفر بــرای دولــت خــوش
یمــن نبــوده اســت؛ زیــرا بعــد از توافــق چنیــن
قــراردادی بیــن ایــران و آژانــس
روز دوشــنبه  ۴اســفند مــاه ۱۲۲ ،نماینــده مجلــس،
خواســتار «دســتور موقــت ابطــال» از دســتگاه قــوه
قضاییــه گشــتند.
ایــن آغــاز یــک کشــمکش بیــن دولــت و مجلــس
بــود.
ابتــدا واکنــش نماینــدگان مجلســی کــه معتقدنــد
دولــت ناقــض قانــون مصوبــه شــده از ســوی مجلــس
اســت ،آغــاز میشــود.
نصــراهلل پژمانفــر ،رئيــس کمیســیون اصــل ۹۰
مجلــس ،خبــر از «تخلــف آشــکار دولــت» در زمینــه
اجــرای مصوبــه مجلــس میدهــد و بــه کمیســیون
فــوق شــکایت کردهانــد.
مجتبــی ذوالنــور ،رئيــس کمیســیون امنیــت ملــی
مجلــس ایــران گفتــه اســت دولتیهــا میخواهنــد
«بــا یــک حلــب شــیره بــر ســر نماینــدگان کاله
بگذارنــد» و خواســتار لغــو فــوری توافــق ایــران و
آژانــس شــده اســت.
محمدحســن آصفــری ،نماینــده اراک ،نیــز گفتــه
اســت دولــت حــق توافــق خــاف مصوبــه مجلــس
را نــدارد واجــرا نکــردن مصوبــه جــرم اســت.
در واکنشــی دیگــر ،مالــک شریعتینیاســر،
نماینــده تهــران تفاهــم دولــت و آژانــس را
مشــکوک خوانــده و گفتــه اســت مجلــس
منتظــر توضیحــات دولــت در ایــن زمینــه
است.
نظامالدیــن موســوی ،نماینــده تهــران در مجلس
هم در توییتی نوشته است که اقدام دولت

«دور زدن مجلــس» بــوده اســت.در مقابــل دولتیهــا
نیــز ســاکت ننشســتند و ایــن واکنشهــا را
بیپاســخ نگذاشــتند .ابتــدا ســازمان انــرژی اتمــی
بــا انتشــار بیانیــهای تاکیــد کــرد کــه ایــن توافــق
بــر خــاف قانــون مجلــس نیســت؛ در ایــن بیانیــه
کــه بــر ادامــه «نظــارت ضــروری» بــر فعالیتهــای
هســتهای تاکیــد شــده ،آمــده اســت کــه« :مقصــود
از راســتی آزمایــی و نظــارت ضــروری کــه در بنــد 2
بیانیــه آمــده ،همانطــور کــه در پیوســت توافق شــرح
داده شــده ،ایــن اســت کــه ایــران بــه مــدت ســه مــاه
اطالعــات برخــی فعالیتهــا و تجهیــزات نظارتــی را
کــه در پیوســت مشــخص شــده ،ضبــط کــرده و نــزد
خــود نگــه خواهــد داشــت .در ایــن مــدت ،آژانــس
بــه ایــن اطالعــات هیــچ دسترســی نخواهــد داشــت
و اطالعــات منحصــرا نــزد ایــران باقیمیمانــد.

چنانچــه ظــرف ســه مــاه تحریمهــا
بــه طــور ایــران و آژانــس و پیوســت اجرایــی
آن نیــز کهــدر کامــل لغــو شــد،ایران ایــن
اطالعــات را در اختیــار آژانــس میگــذارد،
در غیــر اینصــورت اطالعــات بــرای همیشــه پــاک
خواهــد شــد»
درعیــن حــال ،ســازمان انــرژی اتمــی اعــام کــرده
اســت کــه بــه دلیــل مالحظــات حفاظتــی دربــاره
تاسیســات هســتهای ،پیوســت توافــق بــا آژانــس
محرمانــه میمانــد و منتشــر نمیشــود.
ســعید خطیــب زاده ،ســخنگوی وزارت امورخارجــه،
نیــز گفتــه اســت توافــق صــورت گرفتــه در چارچــوب
قانــون مجلــس اســت .ایــن توافقــات مکتــوب نوشــته
شــده و هیــچ چیــزی خــارج از قانــون مجلس نیســت.
در نظــری دیگــر ،کیــوان خســروی ،ســخنگوی
دبیرخانــه شــورای عالــی امنیــت
ملــی ،هــم اعــام کــرده بــود
کــه بیانیــه مشــترک ســفر
گروســی بــه تهــران مــورد
توافــق قــرار گرفتــه،
بــر موضــوع اجــرای
کامــل قانــون مصــوب
مجلــس تصریــح شــده
و ترتیبــات انجــام آن
مخــدوش نشــده اســت.
محمدجــواد ظریــف ،وزیر
خارجــه ایــران ،نیــز بــا دفاع
از توافــق ایــران و آژانــس،
گفــت مجلــس در مصوبــه خــود
«قطــع همــکاری بــا آژانــس» را نخواســته
بــود و تفاهــم اخیــر «یــک موفقیــت بینظیــر
دیپلماتیــک» بــوده اســت.
کشــمکشها ادامــه دارد تــا جایــی کــه رهبــر انقــاب
در یکــی از ســخنرانیهای خــود میفرمایــد« :بایــد
اینهــا ایــن موضــوع راحــل کننــد کــه نشــاندهنده
دوصدایی نباشــد».
مجلــس ایــران نیــز پــس از ایــن ســخنان رهبــری
از موضــع قبلــی خــود دربــاره ابطــال فــوری ایــن
توافــق عقبنشــینی کــرد و رئيــس مجلــس ایــران
گفتــه اســت یــک کمیســیون حــل اختــاف تشــکیل
میدهــد.

نَشو

صفویه

ایــن دوره نقــش پــر رنگتــری در فقــه شــیعه دارد؛
امــا چــون هنــوز فقهــا و علمــای شــیعه ،خــود مســتقیما
حکوم ـتداری نیاموختــه بودنــد ،همیــن مســئلهای شــد
کــه نظــرات آنــان و پاسخهایشــان در پاســخ بــه ایــن
دســت از ســواالت ،نســبت بــه علمــای اهــل ســنت
عقبتــر باشــد.

را در فقــه شــیعه ایجــاد کــرد؛ چــرا کــه شــرط برپایــی
نمــاز جمعــه حضــور امــام بــوده اســت و حــال طبــق ایــن
فتــوی حضــور مرجــع دینــی بــرای ایــن نمــاز جمعــه
کفایــت میکــرد و ایــن بــاال بــردن شــأن مرجــع دینــی
بــود.

همزمــان بــا حکومــت صفــوی در نجــف علمایــی
همچــون مقــدس اردبیلــی حضــور داشــتند.
مقــدس اردبیلــی اگرچــه از حضــور حکومــت
صفویــه در تبلیــغ و گســترش تشــیع اســتفاده
میکــرد لیکــن هیچوقــت وارد دســتگاه صفــوی
نشــد.
در ایــن دوره شــراکت سیاســی حــوزه نجــف در حــد
توصیهنامههایــی بــود کــه توســط مقــدس اردبیلــی
و ســایر علمــا بــه حاکمــان صفــوی نوشــته میشــد
و خــود حــوزه نجــف بــه طــور مســتقیم وارد مســائل
سیاســی نمیشــد.

یغــداد و قــم دو مرکــز مهــم شــیعیان در ســالهای ظهــور صفویــه یکــی از مهمتریــن اتفاقــات در تاریــخ
انتهایــی غیبــت صغــرا و ســالهای ابتدایــی دوره غیبــت شــیعه اعــم از سیاســی ،اجتماعــی و علمــی بــود .مذهــب
کبــرا محســوب میشــدند .در محلــه کــرخ در شــهر رســمی در ایــران تشــیع اعــام شــد و همســایگی بــا
بغــداد کــه مرکــز خالفــت عباســی نیــز بــود ،شــیخ مفیــد حکومــت قدرتمنــد عثمانــی کــه تمســک ویــژهای بــه
ســپس ســید مرتضــی و بعــد آن شــیخ طوســی زعامــت مذهــب تســنن خــود داشــت ،محــل منازعــات بســیاری
علمــی و اجتماعــی شــیعیان را در اختیــار داشــتند .آتــش شــد .نجــف در دوران شــاه اســماعیل صفــوی بــه خاطــر
کشــمکشهای اواخــر دولــت آلبویــه و ســقوط آنهــا اهتمــام او بــه بازســازی عتبــات ،از نــو ســاخته شــد
توســط ســلجوقیان ،دامــن محلــه کــرخ را هــم گرفــت و و پــس از تصــرف کامــل عــراق توســط شــاه ســلیمان
چنیــن شــد کــه شــیخ طوســی مجبــور بــه هجــرت بــه عثمانــی هــم احتــرام نجــف نیــز باقــی مانــد و دوبــاره در
قصبـهای کوچــک بــه نــام نجــف کــه مرقــد مطهــر علــی دوره شــاه عبــاس صفــوی نجــف تحــت ســلطه حکومــت
بــن ابیطالــب (ع) در آنجــا بــود ،شــد .ایــن مهاجــرت صفــوی درآمــد و دورهی جدیــدی از آبادانــی در نجــف
درخشش دوباره نجف
و ســکنی گزیــدن در نجــف باعــث شــد گروهــی از نیــز آغــاز شــد.
بعــد از نزاعهــای اخباریــون و اصولیهــا و غلبــه
شــاگردان شــیخ در آنجــا مســتقر شــوند و تاریــخ حــوزه
اصولیهــا بــه زعامــت وحیــد بهبهانــی
نجــف آغــاز شــد.
حــوزه نجــف وارد مرحلــه تــازهای شــد و
ســیطر ه علمــی شــیخ طوســی بــه گون ـهای بــود کــه در
رونــق دوبــارهای در ایــن حــوزه پدیــد آمــد.
تاریــخ فقــه تــا  ۲۰۰ســال بعــد از او را دوره «رکــود
مباحــث سیاســی نیــز بــار دیگــر وارد فضــای
اجتهــاد» نامیدهانــد.
فقهــی شــیعه شــد...
در ایــن دوره و تــا قرنهــای بعــدی ،علمــای
شــیخ جعفــر کاشــف الغطــاء و شــیخ
شــیعه دخالتــی در مباحــث سیاســی
محمــد حســن نجفــی ،صاحــب جواهــر
نداشــتهاند و چــون عمــا بــه عنــوان
زعمــای حــوزه نجــف در ایــن دوران
اقلیــت محســوب میشــدهاند بــه دنبــال
بودنــد.
حفــظ موجودیــت خویــش بودهانــد.
مهمتریــن اتفاقــی کــه در ایــن
دوران رخ داد ،فتنــه وهابیــت و
انتقال
حملــه بــه عتبــات مقدســه بــود.
بعــد از شــیخ طوســی و دوره رکــود،
شــیخ جعفــر کاشــف الغطــا نجــف
حــوزه علمــی شــیعیان در حلــه عــراق
را مســلح کــرد و در برابــر وهابیــت
و جبــل عامــل در لبنــان امــروزی ادامــه
ایســتاد و دســتور داد دیــواری گرداگــرد
یافــت.
نجــف کشــیده شــود.
حــوزه حلــه ،بــا ظهــور ابــن ادریــس حلــی
یکــی از مهمتریــن رخدادهــای سیاســی
نخســتین گام را در نقــد آراء شــیخ طوســی
در ایــن دوران دیــدار شــیخ جعفــر کاشــف
برداشــت و ایــن ســرآغازی بــر دوره جدیــدی
الغطــا در تهــران بــا فتحعلــی شــاه قاجــار بــود
در فقــه شــیعه شــد .جبــل عامــل نیــز بــه عنــوان
و در جریــان جنــگ اول ایــران و روســیه او فتــوای
یکــی از مهمتریــن پایگاههــای شــیعه بــا ظهــور فقیهانــی
همچــون شــهیدین اول و ثانــی مســیر دیگــری را در حکومــت صفویــه طلــب میکــرد کــه علمــا را همــراه جهــاد داد و دســتوری جهــت تامیــن و تجهیــز ســپاه
برابــر فقــه شــیعه قــرار دادنــد .ســواالتی همچــون آیــا خویــش کنــد و اینجــا بــود کــه مرحلــه جدیــدی از از محــل زکات مســلمین داد؛ ایــن مرتبــه دومــی
حکومــت از ســوی خداونــد تعییــن میشــود یــا مــردم؟ فقــه سیاســی شــیعه ورق خــورد .حضــور محقــق کرکــی بــود کــه فقهــای شــیعه مســتقیما در بحــث
آیــا حکومــت وکالــت از مــردم اســت یــا سرپرســتی در دربــار صفــوی اولیــن آزمــون مهــم در فقــه سیاســی حکومــت تــا ایــن انــدازه دخالــت کردنــد و
مــردم؟ ایــن ســواالت ،ســواالتی بــود کــه مقابــل فقهــا شــیعه بــود .فتــوای برپایــی نمــاز جمعــه در دوران غیبــت نخســتینبار بــود کــه چنیــن دخالتــی از
شــاید یکــی از مهمتریــن فتــاوی بــود کــه تغییــر اساســی ســمت نجــف صــورت میگرفــت.
قــرار داشــت؟

در اوج فعالیتهای سیاسی

بعــد از تجربــه حکومــت صفویــه و
حمایــت صــد در صــدی حــوزه نجــف از
ایــران در جنگهــای ایــران و روســیه،
دوران مشــروطه مهمتریــن تاثیرگــذاری

حـوزه نجف در عرصه سیاسـت میباشـد .دوران مشـروطه هرچنــد ایدههــا و نظریــات آنــان مستمســک علمــای
یکی ازحسـاسترین دورانها در تاریخ فقه سیاسـی شـیعه بعــد از آنهــا شــد.
اسـت کـه پسلرزههایـش تا به امـروز نیز در فقه سیاسـی
ادامـه دارد .بعد از ماجرای مشـروطه ،انقلاب  ۱۹۲۰عراق انقالب ایران
فضـای دیگـری بـرای ورد حـوزه نجـف بـه سیاسـت بـود .بیشــک انقــاب ایــران یکــی از مهمتریــن اتفافــات قــرن
سـالهای ابتدایـی قرن بیسـتم ،اوج فعالیتهای سیاسـی بیســتم بــود کــه جهــان را بــه مشــاهده خویــش واداشــته
حـوزه نجـف میباشـد .در نجـف دو جریـان اصلـی وجـود بــود؛ امــا در ایــن حادثــه هــم نقــش نجــف پررنــگ
داشـت؛ یکی به زعامـت آخوند خراسـانی و همراهی میرزا اســت؛ چــه حضــور امــام خمینــی در نجــف و سلســله
حسـین خلیلی تهرانی و شـیخ عبدهلل تهرانی که به دنبال دروس والیــت فقیــه در نجــف ،چــه مخالفتهایــی کــه
مشـروطیت بودنـد و از مشـروطهخواهان در ایران حمایت مرحــوم حکیــم در مباحثــات خویــش بــا امــام خمینــی
داشـتند .همزمـان سـید کاظـم طباطبایی ،صاحـب کتاب داشــتند و تالشهــای شــهید صــدر کــه نخســتینبار
عـروه الوثقـی از مهمتریـن مخالفـان مشـروطیت در نجف بــه تاســیس حزبــی سیاســیاجتماعی اقــدام کــرد و در
بـود؛ زعامـت وی در نجف طوالنی نبـود و همراهی در این راســتای مبــارزه بــا حکومــت عــراق از آن اســتفاده کــرد.
زمینـه نداشـت و کـم کـم پیرامـون او خلوت شـد و حتی نظریــه والیــت فقیــه مهمتریــن ایــده سیاســی فقه شــیعه
کــه بــا تقریــر امــام خمینــی وارد فــاز جدیــدی شــده بود؛
مدتـی از نجف خارج شـد.
کتـاب «تنزیـه االمـه» میرزایـی نائینـی و مجموعـه آی ـتاهلل خویــی مهمتریــن مخالــف بــا ایــن نظریــه بــود.
تلگرافهـای آخونـد خراسـانی و حواشـی او بـر مکاسـب محمــد صــادق صــدر از شــاگردان آیـتاهلل خویــی و امــام
شـیخ انصـاری مهمتریـن مکتوبـات سیاسـی در ایـن عصر خمینــی کــه طرفــدار نظریــه امــام خمینــی ،بــا انــدک
میباشـد؛ امـا دیـری نپاییـد که بـا اعـدام فضـلاهلل نوری اختالفاتــی بــود ،از مهــم تریــن فقهــای سیاســی نجــف
و شکسـت مشـروطیت در ایـران ،حضـور سیاسـی علمای بــود کــه کتابهایــش ادامــه تفکــر امــام خمینــی در نجــف
نجف باعث سـرخوردگی آنان شـد و مدتی بعد با شکسـت بــود .مجموعــه مقــاالت شــهید صــدر کــه تحــت عنــوان
در انقلاب عـراق ،حـوزه نجـف به سـمت سیاسـتگریزی «االســام یقــود الحیــاه /اســام راهبــر زندگــی» منتشــر
شــد ،کوشــش دیگــری در جهــت حرکتهــای سیاســی
حرکـت کرد.
تفـاوت ایـن دوره بـا دوره صفویـه و دوره قاجاریـه در این حــوزه نجــف بــود بــا ایــن همــه نجــف خــود ،مســتقیم
بـود کـه علمـا وارد فراینـد تقنینـی شـدند و نقـش آنـان وارد سیاســتورزی نشــد و از دور نظارهگــر پیادهســازی
دیگـر همچـون مشـاوری بـرای حاکمـان نبـود بلکـه خود ایــده والیــت فقی ـ ِه امــام خمینــی در ایــران و ادامــه آن
علمـا رسـما وارد عرصـه سیاسـت شـدند ،چه کسـانی که توســط شــاگردان او بــود .هنــوز طعــم تلــخ شکسـتهای
موافـق مشـروطیت بودنـد و چـه آنهایـی کـه مخالـف پیدرپــی در جریــان مشــروطیت در ایــران و عثمانــی و
مشـروطیت بودنـد .همیـن بـازی سیاسـی و عـدم تجربـه انقــاب عــراق زیــر زبــان فقهــای نجــف بــود و اجــازه
سیاسـی و شکسـتهای پـی در پـی یاس و ناامیـدی را در حرکــت دوبــاره را نمــیداد؛ باالخــص جریــان عمومــی
حــوزه نجــف ،سیاس ـتورزی مســتقیم فقهــا را بــه ضــرر
میـان علمـای نجـف پدیـد آورد.

دین و دینداری مردم میدانستند.

پساصدام

ســقوط صــدام و اشــغال عــراق توســط آمریــکا بــار دیگــر
فقهــا را در برابــر دروازه سیاســت قــرار دارد و ایــن بــار
هــم راه گریــزی از ورود بــه آن نبــود؛ اینجــا یــک نــام
بیشــتر نبــود و آن هــم آیـتاهلل سیســتانی .هرچنــد نجف
فقهایــی همچــون آیـتاهلل فیــاض ،شــیخ بشــیر نجفــی و
ســید حکیــم را داشــت ،امــا زعیــم حــوزه در نــگاه همگان
بعــد از آیــت اهلل خویــی ،آقــای سیســتانی بــود .او نــه
بــه ماننــد آی ـتاهلل خویــی کال ورود بــه سیاســت را بــر
خــود ممنــوع کــرد و نــه بــه ماننــد امــام خمینــی دایــره
والیــت فقیــه را آنچنــان گســترده در نظــر میگرفــت .او
در میــان ایــن دو ایــده ایســتاد؛ از یکســو مرجــع دینــی
و از یکســو بــر نقــش ویــژه مــردم کــه زیــر ســایه تــورم
نقــش فقیــه بــود تاکیــد میکــرد .بــه وضــوح بازگشــتی
بــه آنچــه نائینــی تاکیــد داشــت .تاکیــد بــر تصویــب
قانــون اساســی و حفــظ تمامیــت ارضــی عــراق و امنیــت
ســاکنان عــراق و در عیــن حــال در حــد توصیــه نســبت
بــه اســتخدام افــراد در ارگانهــای مختلــف هــم ورود
نکــرد و در نامــهای بــه دولــت هرگونــه توصیــهای کــه
از ســمت دفتــر ایشــان آمــده باشــد را جعلــی دانســت.
در هــر صــورت نجــف بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
شــهرهای جهــان اســام و شــیعه ،الجــرم در تاریــخ
خــود درگیــر تحــوالت مختلــف سیاســی بــوده اســت و
فقهــای مختلــف در اعصــار مختلــف هرکــدام بــا توجــه
بــه ایدههــا و شــرایط در عرصــه سیاســت نقــش پــردازی
کردهانــد و قطعــا ایــن حرکتهــا عــاری از خطــا نبــوده
اســت؛ امــا مهــم ایــن اســت کــه صحیــح و ســقیم دیــده
شــده و از تجربــه بدســت آمــده حســن اســتفاده شــود.

افسـانه سـه برادر شـاید برای نسل دهه هشـتادی و نودی
ناشـناخته و گمنـام باشـد امـا یقیناً یک نوسـتالژی جذاب
بـرای بسـیاری از کسـانی هسـت که امـروز ما آنهـا را دهه
شـصتی و هفتـادی مینامیم.
کسـانی کـه سـاعتها و در دههـا قسـمت شکسـت
سائوسـائویی را انتظـار میکشـیدند کـه امپراتـوری را بـه
فسـاد کشـانده بـود و نمـاد اسـتکبار ،آتـش و خـون بـود.
فـردی کـه بـه خوبـی میتوانسـت زر و زور و تزویـر را بـه
کار ببنـدد و البتـه خوب زر بزند .نسـلی که در هر قسـمت
الگوهـای ضـد هژمونیک در درونش نهادینه میشـد و باور
داشـت که سـه دوسـت میتواننـد امپراطـوری مقتدری را
بـه زیـر بکشـند .شـاید پنهانـی درعالـم کودکیشـان برای
پیـروزی لیوب ِـی و دو بـرادرش دعـا هـم میکردنـد ،شـاید
هـم گاه گاهـی خـود را بجـای گـوان یـو یـا جانـگ فِـی
میگذاشـتند و در نبردهـای ضـد هژمونـی مسـتکبر
شـرکت میکردنـد.
همـه اینهـا اما یـک مفهوم را بـرای نسـل آن روز متصور
میکـرد کـه میتـوان خـود را از یـوغ اسـتکبار رهانید اما
باید متحـد بود.
بایـد بخاطـر آرمانهای ضـد امپریالیسـتی جـان داد! باید
جنگید !
امـا سـوال ایـن اسـت؛ بـا دنیـای پساسائوسـائوی باید چه
کرد؟
آیا همان برادران قسم خورده دردنیای ذهن هایشان

خـود را جـای سائوسـائو تصور نمیکنند؟ با همان شـوکت
و جلال؟ با سـپاهیان میلیونی و قدرتـی بی پایان...
آیا برادریشان ازهمان جنس افسانه خواهد ماند؟
امـروز سائوسـائوی داسـتان به خوبـی میداند کـه جریان
قـدرت در دنیـا به سـمت و سـویی دیگـر در حال چرخش
اسـت تـا آنجـا کـه مـک فارلنـد ،مشـاورش ،اتحـاد سـه
برادرخوانده پکن ،تهران و مسـکو را سـناریویی آخرالزمانی
و کابـوسوار علیـه آمریـکا میداند و صراحتـاً آینده تاریک
پیـش روی امپراطـوری را بـه تصویر میکشـد.
امـا بـرادری در روابـط بینالملـل قصـهای بیـش نیسـت؛
مبنـای بـرادر امـا در اینجـا تجـارت بینالملـل ،سـلطه و
منافـع متقابـل و همسـو اسـت.
در سـاحت سیاسـت خارجـی ،مـا بـا کشـوری رو بـه رو
هسـتیم کـه در کمتـر از شـصت سـال از یک کشـور فقیر
بـا ملتـی گرسـنه کـه هرسـال هـزاران نفـر تنهـا بخاطـر
سـوتغذیه جانشـان را از دسـت میدادنـد بـه اقتصـاد دوم
دنیـا تبدیـل شـده اسـت ،بزرگترین شـریک تجـاری صد
و چهـل کشـور اسـت و بـه تنهایـی  ۸۵درصـد از کل رفع
فقـر در دنیـا را در کارنامـه دارد و بـزودی همیـن سـلطه
اقتصـادی و بـه تبـع آن ،افزایـش پیمانهـای چندجانبـه،
بودجـه نظامـی و ...او را بـه قدرت بالمنـازع جهانی تبدیل
خواهـد کـرد .همـه مـا خـوب میدانیـم کـه چیـن ،ایـن
اژدهـای شـکیبا ،بالهـای خـود را گشـوده و دیگـر تیـر
تحریـم ،تهدیـد و محدودیـت بـر جسـم روییـن تن او

از وقتـی کـه بـه دنیـا میآییـم تـا همیـن حـاال دقیقههـا
و سـاعتهایی را بـه انتظـار اتفاقـی ،دیـداری یـا حتـی
محبوبـی سـپری میکنیـم؛ دقایقـی کـه چشـم از سـاعت
نمیگیریـم و انـگار سـرعت ثانیهشـمار هـم کند میشـود
و هـر چقـدر هـم در واقعیت این زمـان کم باشـد اما برای
مـا بـه سـان سـالی ،ماهـی یـا روزی جلـوه میکنـد و این
فقـط گوشـهای از چشـمهٔ بیصبـری ماسـت.
حـال تصـور کنیـد ما اسـم خودمان را گذاشـتهایم شـیعه
منتظـر؛ امـا انتظـاری کـه میکشـیم حتـی شـبیه بـه
دقایقـی که سـندرم پای بـی قرارمان در اتـاق انتظار دکتر
فعـال میشـود هـم نیسـت ،روزشـماری نمیکنیـم  ،خود
را آمـاده نمیکنیـم و توقـع داریـم ظهـور اتفـاق بیفتـد.
درسـت اسـت که نتیجـه این دو انتظـار تفاوتش نـه اندازهٔ
زمیـن تـا آسـمان ،بلکـه انـدازهٔ این دنیـا و آن دنیا اسـت
امـا مـا همـان انسـانی هسـتیم که اگـر منتظر همسـرمان
باشـیم پنـج دقیقـهاش بشـود شـش دقیقه از بـوق و زنگ
دریـغ نمیکنیـم« .گـر کـه صبا خبـر دهد ز آمـدن جان
جهـان جـان و دل و هسـتی خـود درفکنـم بـه پـای تـو»
کـدام یـک از مـا بـه واقـع میتوانـد گوینـده ایـن شـعر
با شد ؟
انتظـار یـک شـبه و بـدون عشـق کـه ظاهـر نمیشـود؛از
همیـن مراتـب پاییـن شـروع میشـود؛ ادب انتظـار ایـن
اسـت کـه در حالـت و در رفتـار و عمـل تأثيـر میگذارد و
منتظـر ،آدابـى را ناخواسـته دنبـال و اجـرا میكنـد.

سـوگوارانه بایـد گفـت آنقـدر در متـن گرفتاریهـا و
دغدغههـای روزمـره گم شـدهایم کـه دیگر وجـود مبارک
حضـرت غائـب و انتظـار فرج در زندگیمان جاری نیسـت،
ایـن درحالـی اسـت که حتـی نفس کشـیدن ما بـه برکت
وجـود آن مـا ِه فاطمی اسـت .اگر جایگاه و ضـرورت امامت
را بشناسـیم ،بـر اسـاس همان ضـرورت ،وجود امـام زمان
را احسـاس میکنیـم و بـه عشـقی از امام میرسـیم که از
او ،تنهـا خـودش را میخواهیـم و بس.
در ادبیـات شـیعه چشـم بـه راه مهـدی موعـود را منتظِ ـر
َ
منتظر؛ یعنی کسـی که همه
میخواننـد و امـام زمانـش را
َ
منتظـر بودن
در انتظـار اوینـد؛ امـا ایشـان نیـز علاوه بـر
منتظِ ـر هم هسـتند؛ منتظِ ـر آن عاشـقانی که انتظارشـان
ریشـه در معرفـت دارد چـرا کـه فقـط چنیـن اسـت کـه
علاوه بـر جنبـۀ ذهنـی و نظـری ،امیـد و حرکـت و عمل
هویـدا میشـود.
«عشق را باید به دل دیدن که در گفتار نیست»
همانطـور کـه در ابتـدا نیز گفته شـد انتظار از یـک زمانی
بـه بعـد منتظِ ـر را مضطـر میکنـد چنیـن میشـود کـه
یعقـوب پیامبـر و انسـان عـادی نمیشناسـد ،از یـک کنار
صبـر همـه را بـا خنجـر زهرآلـودش قتـل عـام میکند
«ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا» موالنا
خیلـی غمگیـن اسـت اما بایـد بدانیم اگـر انتظار بـرای ما
سـخت اسـت ،بـرای امام سـختتر اسـت تـا جایـی که از
فـرط انتظـار برای شـیعیان حقیقـی ،مضطر میشـود.

کارسـاز نیسـت .او نـه تنهـا خـود بـه نقطه رهایی رسـیده
اسـت بلکـه دیگـران نیـز رهاییشـان را در زیـر بالهای او
متصورنـد .از طـرف دیگـر جمهـوری اسلامی ایـران طبق
مبانـی نـاب انقالبـی خـود بـا هـر کشـوری که سـردمدار
دهکـده جهانـی باشـد یقینـاً بـه مشـکل برخواهـد خورد؛
خـواه آمریـکا ،چیـن و یـا حتـی گینـه بیسـائو باشـد،
جمهـوری اسلامی یقینـاً هیچـگاه بـا ذات اسـتکبار بـه
مصالحـه نخواهد نشسـت .امروز پاشـنه قـدرت در دنیا در
حـال چرخـش بـه سـمت و سـوی دیگریسـت و ایرانیـان
بیـش از هرزمـان دیگـری نیازمنـد انسـجام ملـی و فهـم
مشـترکند امـا در سـطوح مختلـف جامعـه ایـران بـا کـج
فهمـی و افـراط و تفریطهایـی مواجهیـم کـه عـدهای گاه
رب العالمینشـان غـرب اسـت و گاه شـرق...
در ایـن میـان« نـه شـرقی نـه غربـی جمهوری اسلامی»
شـاید یکـی از مهمترین« کلمـة الحق»هایی باشـد که در
سـالهای اخیـر زیـاده از حـد از آنها« یـراد بـه الباطل»
شـده اسـت ،گاه بـرای ایجاد تـرس از اژدهای شـرق و گاه
بـرای تخریـب روابـط صحیح بـا دنیایی کـه اصطالحاً آن
را غـرب مینامیـم.
امروز فهم درسـت از مبانی انقالب اسلامی و در راسـتای
آن روابـط بینالملـل ناشـی از آن ،قطعـاً نیازمنـد یـک
نهضـت همگانـی اسـت؛ نهضتـی کـه جامعـه مـا بیـش از
هـر زمـان دیگـر بـه آن نیـاز دارد ،فهمـی کـه بـه وضـوح
در انتخابهـای مـردم تاثیرگـذار خواهـد بود و سرنوشـت
جامعـه ایرانـی بـه آن گـره خورده اسـت.
جامعـهای کـه بـزودی در آزمون بـزرگ انتخابـات خود را
محـک خواهـد زد؛ آزمونـی که یقینـاً یکـی از دوگانه های
باطل و سـواالت اشـتباهش ،سـوال تکیه به شـرق یا غرب
است...

جملـه «أیـن المضطـر الـذی یجـاب إذا دعـی» در دعـای
ندبه اشـاره بـه همین حالت اضطـرار امـام دارد؛ همچنین
آیـه «أ ّمـن یجیـب المضطـر إذا دعـاه و یکشـف السـوء و
یجعلکـم خلفـاء االرض»
«گرچه از هجران درمانده و مضطر شدم
منتظر میماند این دل غیر از اینش کار نیست»
ظهـور در گـرو خواسـتما و مشـیت الهـی اسـت امـا
خداونـد مشـیت خـود را موکـول بـه خواسـتما
نمـوده اسـت کـه فرمـود «ان االرض یرثهـا
عبـادی الصالحـون» هـرگاه مـا شـرایط وارث
بـودن را احـراز و وجـود صالـح بـه اباصالـح را
ابـراز کنیـم ،خداونـد نیـز اذن ظهـور میدهـد.
بـه راسـتی چقـدر دیگـر بایـد منتظـر بمانـد تـا
شـیعیانش حائـز شـرایط ظهـور و آمـاده بـرای
قیـام شـوند؟
منابع :
اشعار از ابراهیم حنیف
انصـاری ،محمـد علـی ،خورشـید
پنهان،انتشـارات بیـان هدایـت نـور
مستحسـن ،عبداهلل ،سـفری از عاشـورا تا اربعین،انتشـارات
سـبط النبی
صفایی حائری ،علی ،تو میآیی ،انتشارات لیلة القدر

زندگــی بشــر از ابتــدا تاکنــون دســتخوش تغییــرات ژرف
و عمیقــی در دورههــای زمانــی گوناگــون بــوده اســت.
چــه از آن ابتــدا کــه آتــش را کشــف کــرد؛ جلوتــر کــه
کشــاورز شــد؛ بعدهــا کــه انــواع ابــزارآالت گوناگــون
ب ـ ه قصــد کشورگشــایی بــه جــان یکدیگــر افتادنــد؛ در
دورههــای نـ ه چنــدان دور کــه ماشــین بخــار را اختــراع
کــرد و از آن بــه بعــد هــم دو انقــاب صنعتــی دیگــری
کــه شــکل داد تــا شــیوه زندگــی از آن حالــت بــدوی
گونــه ،بــه زندگــی مــدرن امــروز برســد .حــاال هــم چنــد
ســالی اســت بــا رونــق گرفتــن فناوریهــای نویــن
ماننــد بالکچیــن ،هــوش مصنوعــی ( ، )AIاینترنــت
اشــیاء ( ، )IOTابرکامپیوترهــا ،چــاپ ســهبعدی و ...
در پــی برداشــتن گام چهــارم در سلســله انقالبهــای
صنعتــی خــود اســت.
امــا جایــگاه مــا در ایــن تغییــر و تحــوالت
چگونــه بــوده اســت؟
مــا ایرانیــان بــه گــواه تاریــخ از اولیــن اقــوام کشــاورز در
جهــان بودیــم .در آن دوران انقــاب کشــاورزی بـه نوعــی
ابرقــدرت بودیــم .ســالیان ســال بــا جنگهــا و فتوحــات
تاریخــی بــر گســتره قلمــرو خــود میافزودیــم .شــاید
بتــوان گفــت در بخــش اعظــم تاریــخ نگاشــته شــده
بشــریت ،ایرانیــان جــزو قدرتهــای بیبدیــل جهانــی
بودنــد .امــا چندیــن قــرن اســت که ورق برگشــته اســت؛
از زمــان جنگهــای صلیبــی بــه بعــد ،اروپاییــان کمکــم
گــوی رقابــت را از بلــوک شــرق عالــم ربودنــد .ســرتان را
درد نمــیآورم .همهتــان ایــن داســتانها را شــنیدهاید.
مــا ایرانیــان از آن پــس ،هیــچ نقشــی در ابــداع تغییــرات
بشــر نداشــتیم و صرفـاً دنبالـهرو روندهــای زمانــه بودیم.
نــه آن هنــگام کــه راهآهنهــای اروپــا بــا ماشــینهای
بخــارش یکهتــازی میکــرد از مــا خبــری بــود ،نــه
هنگامیکــه نیــروی بــرق جــان تــازهای بــه تولیــد در
اروپــا داد و نــه هنگامیکــه آمریکاییهــا در حــال
متحــول کــردن جهــان بــا انقــاب دیجیتالشــان بودنــد.
خیلــی از اندیشــمندان مــا بــا دیــدن ایــن همــه ســال
عقبماندگــی ،بــه دنبــال جــواب ایــن ســؤال بودنــد کــه
«چــرا عقــب ماندیــم؟» جوابهــای متعــددی بــه ایــن
ســؤال داده شــده اســت .اندیشــمندان از طیفهــای
مختلــف همگــی جوابهــای متفاوتــی بــه ایــن ســؤال
دادهانــد .شــاید اولیــن کســی کــه ایــن ســؤال را مطــرح
کــرد ،عبــاس میــرزای مرحــوم بــود .گفــت و گــوی او
بــا نماینــده ناپلئــون هنگامیکــه دلیــل عقــب مانــدن
ایرانیــان را از او میپرســد ،گفــت و گــوی پــر دردی
اســت.
تاکنــون پاسـخهای متعــددی بــه ایــن ســؤال داده شــده
اســت« .زیبــاکالم» عوامــل جغرافیایــی و تــا حــدی
حکومــت دینــی را مســبب آن میدانــد« .ســریعالقلم»
عــدم مشــارکت در کارهــای جمعــی و دیــد کوتاهمــدت
ایرانیــان را مقصــر میدانــد« .شــهریار زرشــناس» از
نفــوذ نصفــه و نیمــه و بومیســازی نشــده لیبرالیســم
در ایــران میگویــد« .دکتــر داوری اردکانــی» اولویــت
نداشــتن توســعه و نبــود اراده بــرای آن و همچنیــن
دخیــل کــردن ایدئولــوژی در تصمیمــات را دلیــل
عقبماندگــی میدانــد .نظــرات دیگــری هــم هســت؛
بســیار هــم هســت .بعضــی دیــد ســکوالر بــه قضیــه
دارنــد و بعضــی علــت را در عــدم ارتبــاط بــا دنیــا
میبیننــد .چیــزی کــه قطعــی اســت ،ایــن اســت کــه
هیچچیــز قطعــی نیســت .هــر کســی بــرای خــودش
نظــری دارد .مــن کــه فکــر میکنمدیگــر نظــر دادن

کافیســت .برگردیــم بــه ســؤالمان؛ االن در کجــای کار
هســتیم؟ راســتش را بخواهیــد مــا در طیــف گســتردهای
قــرار داریــم .قــرار اســت دربــاره صنعــت حــرف بزنیــم.
امــا صنعــت مــا بــ ه هیــچ وجــه یکدســت و یکپارچــه
نیســت .کارخانجاتــی داریــم کــه در حــد اســتانداردهای
انقــاب صنعتــی اول و دوم هــم نیســتند .شــرکتهایی
هــم هســتند کــه در انقــاب صنعتــی چهــارم پیشــتازند.
اگــر بخواهیــم حــد میانگینــی بــرای آن بگوییــم ،تقریبـاً
بیــن انقــاب دوم و ســوم گیــر کردهایــم .امــا ایــن اصـ ً
ا
بــه چــه معناســت؟ بگذاریــد انقالبهــای صنعتــی را بــا
هــم مــرور کنیــم .انقــاب اول ،زمانــی بــود کــه ماشــین
بخــار اختــراع شــد .نیــروی کار انســانی جــای خــود را بــه
نیــروی ماشــین داد.
البتــه قطعــاً منظورمــان اتوماســیون نیســت .داریــم
دربــاره اواخــر قــرن  ۱۸صحبــت میکنیــم .انقــاب دوم
را نیــروی بــرق رقــم زد .خــط تولیدهــا بــه راه افتــاد و
تولیــد انبــوه شــکل گرفــت.

اینجــا در اواخــر قــرن  ۱۹هســتیم .حــال ،روندهــا
ســرعت میگیرنــد .در اواســط قــرن ۲۰ام بــود کــه
کامپیوترهــای اولیــه پــا بــه جهــان مــا گذاشــتند .آنهــا
ســردمدار انقــاب بعــدی شــدند .انقــاب صنعتــی
ســوم را انقــاب کامپیوتــری یــا دیجیتــال مینامنــد.
سیســتمهای اتوماســیون در ایــن مرحلــه شــروع بــه
شــکلگیری کردنــد .االن کــه در ســال  ۲۰۲۱هســتیم،
چندسالیســت کــه انقــاب چهــارم شــروع شــده
اســت .بــه فاصلــه زمانــی بیــن انقالبهــا دقــت کنیــد.
میبینیــد چقــدر ســریع روندهــا در حــال ایجادنــد؟
ایــن انقــاب بــر پایــه همــان فناوریهــای نوینــی اســت
کــه پیشتــر گفتــم .شــرح و بســط ویژگیهــا و آثــار
ایــن انقــاب در فرصتــی دیگــر حتمــاً مفیــد خواهــد
بــود ،امــا میخواهــم بگویــم کــه ایــن انقــاب نیــز ماننــد
تمــام انقالبهــای پیشــین ،تغییــرات شــگرفی در نــوع
زندگــی افــراد ایجــاد خواهــد کــرد .یادتــان هســت کجــا
بودیــم؟ تقریبـاً بیــن انقــاب دوم و ســوم .اگــر بخواهیــم
بــا ســرعت رونــد جهانــی پیــش برویــم ،چیــزی حــدود
 ۸۰ ۷۰ســال عقبیــم .امــا از مزایــا در ایــران زندگیکــردن
همیــن اســت کــه قــدرت پیشبینــی خوبــی داریــم .اگــر
کمــی بــا نوســانات بــازار ارز و بــورس و ســایر پارامترهــای

سیاســی در یــران آشــنا باشــید،
قطعــاً در مقابــل جملــه قبــل
گارد میگیریــد .امــا منظــور مــن
پیشبینــی روندهاســت .شــاید
هــم نتــوان اســمش را پیشبینــی
گذاشــت .مــا میدانیــم جهــان
چــه مســیری را طــی کــرده و مــا
نیــز دنبالــهرو همیــن رونــد بــوده و
هســتیم .پــس میدانیــم قــرار اســت
چــه مســیری را در صنعتــی شــدن طــی
کنیــم.
اگــر قصــد داریــم همچنــان ســالیان ســال از صنعــت
روز دنیــا عقــب بمانیــم حرفــی نیســت .میتــوان بــا
همیــن فرمانــی کــه تــا امــروز آمدیــم حرکــت کــرد .امــا
اگــر عزمــی بــرای پیشــرفت داریــم ،نیــاز بــه «جهــش
فناورانــه» داریــم .مــن معتقــدم االن زمــان بســیار خوبــی
بــرای ایــن جهــش اســت .بــرای اثبــات حرفــم مثالــی
میزنــم.
نوکیــا را بهخاطــر داریــد؟ نوکیــا زمانــی در صنعــت
موبایــل خدایــی میکــرد .سامســونگ و اپــل را در حــال
حاضــر در نظــر بگیریــد .نوکیــا آن زمــان احتمــاالً ارج
و قربــی برابــر مجمــوع ایــن دو شــرکت داشــت .در آن
شــرایط ،چــه کســی فکــرش را میکــرد کــه نوکیــا
از پــا درآیــد؟ کاری بــه تصمیمــات غلــط مدیریتــی
آن نــدارم .عامــل اصلــی کــه باعــث شــد بازیگــران
جدیــدی در صنعــت موبایــل پدیــد آینــد« ،ایجــاد
تغییــر» بــود .تغییــر باعــث میشــود فرصتــی بــرای
حضــور شــرکتهای جدیــد پدیــد آیــد .تغییــری کــه در
آن زمــان سیســتمعامل جدیــد بــود .مثــال دیگــر آن
تســا اســت .فــرض کنیــد خبــری از ماشــینهای برقــی
ـدری مثــل
نیســت .در بــازار خــودرو کــه شــرکتهای َقـ َ
بنــز و تویوتــا و  ...حضــور دارنــد ،آیــا مطرحشــدن و پــا
ی اســت؟ اگــر
گرفتــن یــک خودروســاز جدیــد کار ســادها 
تاریــخ تحــوالت در ســایر مــوارد را هــم بررســی کنیــد،
بازهــم بــه چنیــن نمونههایــی برخــورد خواهیــد کــرد.
بــا ایــن مثالهــا ،فکــر میکنــم شــما هــم بــا مــن
پیــش روی بشــر،
موافــق باشــید کــه ایــن تحــوالت
ِ
فرصتــی مناســب بــرای کشــور ماســت تــا بتوانیــم دوبــاره
جایــگاه خــود در دنیــا را پیــدا کنیــم .خبــر خــوب اینکــه
در ایــن راه نمونههــای موفقــی نیــز وجــود دارنــد .طبــق
آمارهــا ،در چنــد ســال آینــده کشــورهای شــرقی آســیا
در زمینــه تکنولوژیهــای نویــن و صنایــع نســل  ۴از
رقبــای غربــی خــود پیشــی خواهنــد گرفــت .خــوب
اســت کــه مــا نیــز از ایــن فرصــت بــه وجــود آمــده
نهایــت اســتفاده را ببریــم.
ایــن نوشــته صرفــاً بــرای زدن تلنگــری بــه جوانهــای
همنســل مــن بــود .شــاید بــا بخشهایــی از حرفهــای
مــن مخالــف باشــید؛ امــا قصــد مــن صرف ـاً آگاه کــردن
پیــش روی دنیــا بــود .اینکــه
شــما دربــاره تحــوالت
ِ
خیلــی از مــا هنــوز اســم صنعــت  ۴.۰و روندهــای تحولــی
دنیــا بــه گوشــمان هــم نخــورده ،جــای تأســف دارد.
امیــد اســت ایــن مقالــه نقطــه شــروعی بــر پایــاندادن
بــه دوران حضیــض صنعتــی میهــن عزیزمــان باشــد.
منبع برای مطالعه بیشتر:
لشــکربلوکی ،مجتبــی ،چــرا ایــران عقــب مانــد و توســعه
پیــدا نکــرد؟
شــواب ،کالوس ،۱۳۹۷ ،انقــاب صنعتــی چهــارم ترجمــه
رضــا شــانی ،شــرکت چــاپ و نشــر بازرگانــی

آیــا درســت هســت کــه در حــال حاضــر اکثریــت
مــا عالئمــی از افســردگی رو داریــم؟
هیجــان نیــروی محرکــه انســانها اســت و دو وجــه
دارد :هیجانــات مثبــت مثــل شــفقت ،لــذت و رضایــت و
هیجانــات منفــی مثــل تــرس ،احســاس گنــاه ،غمگینــی
و افســردگی.
منطقــی اســت کــه مــا هــم هیجانــات مثبــت و خوشــایند
را تجربــه کنیــم و هــم هیجانــات منفــی و ناخوشــایند را.
در واقــع هیجانــات منفــی نیــز مثــل هیجانــات مثبــت
بــرای مــا کارکــرد دارنــد و بــه مــا کمــک میکننــد تــا
بــا موقعیتهــا ســازگار شــویم.
انســان چنــد بعــدی اســت و دارای سیســتمهای زیســتی
و بیولوژیکــی ،رفتــاری ،هیجانــی و شــناختی اســت .ایــن
سیســتمها معمــوال بــا هــم در تعامــل هســتند و باعــث
میشــوند مــا بــا محیــط ســازگار شــویم و خطــرات را
پشــت ســر بگذاریــم .هیجانــات مثــل لــذت ،غمگینــی،
تــرس ،خشــم ،شــگفت زدگــی و شــرم نقــش مهمــی در
ســازگاری و عملکــرد مــا دارنــد.
واژه هیجــان بــه احساســات مختصــر و گــذرا کــه در
نتیجــه یــک موقعیــت خــاص در مــا ایجــاد میشــوند،
اشــاره دارد و هــر هیجــان الگــوی تفکــر ،جلــوهی صــورت
و پاســخ رفتــاری خاصــی دارد.
خلــق امــا حالــت بادوامتــری اســت کــه ممکــن اســت
ســاعتها یــا روزهــا طــول بکشــد و آمیختــه از هیجانــات
خــاص و طــرز فکرهــای پایــدار اســت .خلــق غمگیــن هم
دوره مــداوم احســاس ناخوشــایندی اســت کــه ممکــن
اســت ســاعتها یــا روزهــا ادامــه پیــدا کنــد.
افــرادی کــه احســاس غمگینــی میکننــد دربــاره
موضوعــات شــخصی بیشــتر فکــر میکننــد و اطالعــات
را مفصلتــر و بــا عمــق بیشــتری تجزیــه تحلیــل
میکننــد و همــدردی و حمایــت بیشــتری از دیگــران
دریافــت میکننــد .غمگینــی بــه مــا کمــک میکنــد
تــا فقدانهــا را در زندگــی بهتــر بپذیریــم ،در هدفهــا
و ارزشهــای خودمــان بررســی و تجدیــد نظــر کنیــم و
روابــط مســتحکمتری بــا دیگــران برقــرار کنیــم.
پــس احســاس غمگینــی در زندگــی الزم اســت امــا بایــد
تحــت کنتــرل فــرد باشــد و توســط فــرد تنظیــم شــود.
در موقعیتهایــی کــه فــرد آســیبپذیری بــه افســردگی
یــا اضطــراب را دارد و یــک واقعــه بیرونــی فشــار را در
زندگــی او ایجــاد میکنــد و بــه عبارتــی در معــرض
فشــار روانــی قــرار میگیــرد ،احتمــال بــروز افســردگی
یــا اضطــراب در او بیشــتر میشــود .در ایــن مــدت نیــز
بیمــاری کرونــا و مشــکالت ناشــی از آن ،مثــل کــم شــدن
ارتباطــات و تغییــر در فعالیتهــای شــغلی و تحصیلــی
افــراد و اســترس ناشــی از بیمــاری باعــث بــروز بیشــتر
اختــاالت و مشــکالت روانشــناختی از جملــه افســردگی
شــده اســت.

چگونه بفهمیم افسرده هستیم؟
اگــر خلــق افســرده یــا فقــدان عالقــه و لــذت حداقــل
دوهفتــه یــا بیشــتر در مــا وجــود داشــته باشــد و مــا
احســاس بــی ارزشــی ،تردیــد و دودلــی داشــته باشــیم
و الگوهــای خــواب در مــا تغییــر کــرده باشــد ،تغییــرات
معنــاداری در اشــتها و وزن داشــته باشــیم و همچنیــن از
دســت دادن مقــدار قابــل توجهــی انــرژی داشــته باشــیم
کــه حتــی جزئیتریــن فعالیــت و حرکــت در مــا تــاش
زیــادی بطلبــد؛
همچنیــن عالقــه کلــی خــود را بــه بســیاری از مــوارد
و کارهــای مــورد عالقــه قبلــی از دســت داده باشــیم و
تجربــه احســاس لــذت در مــا کمرنــگ شــده باشــد .از
وقــت گذاشــتن و تعامــل بــا خانــواده ،دوســتان ،همــکاران
و محــل کار و ...مثــل قبــل لــذت نمــی بریــم.
احســاس میکنیــم بــرای انجــام کارهــای معمــول
روزمــره ،انــرژی و تــوان کافــی نداریــم.
در ایــن مواقــع ،مــا مثــل قبــل فعــال و جســور نیســتیم و
معمــوال از موقعیتهــای دشــوار ،تعامــات اجتماعــی یــا
کارهــای پرزحمــت اجتنــاب و دوری میکنیــم.
عالئــم شــایع افســردگی چیســت؟ آیــا ایــن
عالئــم جهانــی هســت یــا در کشــورهای گوناگون
متفــاوت؟
عالئــم افســردگی عبارتنــد از خلــق افســرده ،فقــدان
عالقــه و لــذت در همــه فعالیــت هــا ،کاهــش یــا افزایــش
قابــل توجــه وزن ،بیخوابــی یــا پرخوابــی ،برقــراری یــا
کنــدی روانیحرکتــی ،خســتگی مفــرط و احســاس
فقــدان انــرژی ،احســاس بیارزشــی و احســاس گنــاه،
مشــکل در توانایــی تفکــر ،توجــه و تمرکــز کــه ممکــن
اســت باعــث اختــال در عملکردهــای شــغلی و تحصیلــی
شــود .افــکاری راجــع بــه مــرگ و مــردن و آرزوی مــردن
و یــا حتــی وجــود افــکار خودکشــی و آســیب زدن بــه
خــود .البتــه فــرد بایــد حداقــل  ۵عالمــت از عالئــم بــاال
را بــه مــدت دو هفتــه داشــته باشــد.
الزم بــه توضیــح اســت کــه اگــر عالئــم فــرد کمتــر باشــد
و یــا مــدت زمــان وجــود عالئــم کمتــر باشــد ،نمیتوانیــم
بگوییــم فرد افســردگی اساســی دارد.
عالئــم و شــدت آن ،میتوانــد از فــردی بــه فــرد دیگــر
متفــاوت باشــد؛ مثــا در فــردی پرخوابــی و در فــرد
دیگــری باعــث کمخوابــی شــده باشــد امــا اصــول کلــی
تشــخیص در فرهنگهــای مختلــف یکــی اســت .تــا زمانی
کــه خلــق افســرده باعــث مشــکالت در روابــط بیــن فردی
و عملکــرد در زمینههــای شــغلی یــا تحصیلــی نشــود،
بــاز هــم نمیتــوان بــرای فــرد تشــخیص افســردگی را
داشــت.

آيــا ممکــن هســت بــدون اینکــه
متوجــه باشــیم ،دچــار افســردگی
شــده باشــیم ؟
بلــه ممکــن اســت چــون معمــوال در ای ـن مواقــع شــاید
خــود مــا دیرتــر از بقیــه متوجــه شــویم کــه عملکــرد یــا
خلــق و خــوی مــا تغییــر کــرده اســت.
اصــوال در مباحــث روانشــناختی بینــش نســبت بــه
وجــود یــک مشــکل در فــرد ،ممکــن اســت خیلــی دیــر
ایجــاد شــود.
اگرچــه کــه همــه عالئــم افســردگی مهــم هســتند امــا
اساســیترین مشــخصههای وجــود افســردگی تغییــرات
در اشــتها ،خــواب ،کنــد شــدن و خاموشــی هیجانــی
و رفتــاری ،فقــدان احســاس لــذت ،فقــدان انــرژی و
ناتوانــی در لــذت بــردن از فعالیتهــا یــا تفریحــات
اســت .در دوره افســردگی هــم عواطــف منفــی باالســت
و هــم عواطــف مثبــت در فــرد پاییــن اســت .بــا گذشــت
زمــان و تــداوم افســردگی ارزیابــی فــرد از حالــت خلقــی
خــود دچــار ســوگیری میشــود و در نتیجــه بیــش
از حــد بــر افســردگی تمرکــز میکنــد و نمیتوانــد
لحظــات و هیجانــات مثبــت را بــه یــاد آورد )۵ .احتمــال
اینکــه افســرده نباشــیم امــا بــه خودمــان تلقیــن کنیــم
کــه افســردهایم چقــدر اســت؟
چقــدر احتمــال دارد کــه در حقیقــت افســرده
نباشــیم امــا بــه خودمــان تلقیــن کنیــم کــه
افســرد هایم؟
هیــچ کــدام از مــا بــه طــور منظــم دمــای هیجــان
خودمــان را انــدازه نمیگیریــم .احســاس غمگینــی،
رضایــت ،ناخشــنودی ،ناکامــی ،عصبانیــت ،اضطــراب،
شــادی یــا خرســندی را تجربــه میکنیــم امــا بــه آنهــا
توجــه نمیکنیــم.
هیجانــات مــا در طــی روز تغییــر میکنــد و حتــی افــراد
افســرده هــم ممکــن اســت احســاس شــادمانی را داشــته
باشــند امــا کمتــر بــه ایــن احساســات توجــه
میکننــد .بررســی کنیــد کــه چــه ســاعاتی
انــرژی خــوب و احســاس امیــدواری
بیشــتری داریــد و چــه زمانهایــی حــال
و حوصلــه نداریــد و خلــق خودتــان
پاییــن اســت .اگــر درک واقــع بینانــهای
از چرخههــای خلــق خــود داشــته باشــید،
هنــگام غمگینــی میتوانیــد آن را تحمــل
کنیــد و در عیــن حــال بــه خــود یــادآور
شــوید کــه« ایــن نیــز بگــذرد».
در صورتــی کــه ایــن خلــق غمگیــن مدت
زمــان زیــادی دوام آورد و باعــث مشــکل در
عملکــرد تحصیلــی یــا ارتباطــی شــما شــد،
حتمــا از یــک متخصــص ســامت روان کمــک بگیریــد یــا
بــه مراکــز مشــاوره دانشــجویی مراجعــه کنید.

جاناتان «رسوایی» را به همرنگی با جماعت ترجیح داد!
در جهــان امــروزی مــا میتــوان انســانها را در دو گــروه تقســیمبندی کــرد:
گروهــی هنجارمنــد و گروهــی دیگــر هنجارشــکن کــه درصــد محــدودی از
گــروه دوم میتواننــد بــا شکســتن حصارهــای موجــود ،مســیر امنتــری
درخــور بینــش خــود ،بــرای ســیر و ســلوک بــه ســوی کمــال و توســعهی
فــردی بــه وجــود آورنــد.
«جاناتــان لیوینگســتون» مــرغ دریایــی اســت کــه نمــادی از اعضــای خــاص
گــروه دوم محســوب میشــود .ریچــارد بــاخ خلبــان اســبق نیــروی هوایــی
ایالــت متحــده و نویســنده ایــن کتــاب از تــاش بــرای تغییــر و پــرواز
صحبــت میکنــد از ایــن کــه حتــی مرغــان دریایــی هــم یکســان بــه کمــال
نمیرســند .بــاخ خلبانــی اســت کــه تــا کنــون ســه کتــاب در مــورد پــرواز
نوشــته اســت و در دهــه اخیــر ویراســتار یــک مجلــه پــرواز و نویســنده بیــش
از صــد مقالــه و داســتان بــوده اســت .ایــن کتــاب بــا تصاویــر چشـمنوازی از
پــرواز کــه توســط راســل مانســن ثبــت شــد ه نیــز همــراه اســت.
جاناتــان کــه تــاب روتیــن زندگــی مرغهــای دریایــی را نــدارد و از تکــرار
عــادات بیــزار اســت ،ســعی میکنــد هــر روز ماجــرای تــازهای را ایجــاد کنــد
و تــاش میکنــد نکتههــا و مهــارت بیشــتری در پــرواز بیامــوزد.
نافرمانیهــای جاناتــان باعــث اخــراج او از دســتهی مرغــان دریایــی میشــود.
او بعــد از خروجــش ،خــود را بــه چالــش میکشــد و شــروع بــه آزمــون و
خطــا کــردن میکنــد و در ایــن مســیر اتفاقــات عجیــب و مرمــوزی را تجربــه
میکنــد...
جاناتــان در ایــن کتــاب متوجــه میشــود کــه لــذت پــرواز بــه عنــوان هــدف
زندگــی در لــوح وجــودش مکتــوب شــده اســت و طــی ســه مرحلــه کــه در
داســتان خواهیــد خوانــد بــه نهایــت کمــال در زندگــی خــود میرســد .پــرواز
بــرای همــه مــردم نوعــی ســمبل آزادی و کمــال روح اســت کــه خوشــبختانه
در ادبیــات عرفانــی مــا نظیــر آثــار موالنــا و عطــار بــه کــرات و حتــی بســیار
غنیتــر از ادبیــات عرفــان غــرب ،بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــده اســت.
ایــن کتــاب در ســال  ۱۹۷۰بــه چــاپ میرســد کــه پایــان یــک دهــه تاثیــر
فرهنــگ ،فلســفه و عرفــان شــرقی در امریکاســت و بــه نوعــی یــک اثــر
روانشناســی نیــز محســوب میشــود کــه میخواهــد بــه انســان کمــک کنــد
معناگرایانهتــر زندگــی کنــد.
ایــن حکایــت کوچــک ،تلنگــری اســت بــرای مــا کــه راهــی کــه بایــد دنبــال
کنیــم پیــش از ایــن در درونمــان مکتــوب شــده اســت .دیگــران ممکــن اســت
نگاهمــان کننــد ،ارادهمــان را تحســین کننــد یــا بــه مــا کینــه ورزنــد؛ امــا
تنهــا ازادیمــا عشــق ورزیــدن اســت
و انتخــاب اینکــه هــر روز آنطــور کــه
آرزو داریــم زندگــی کنیــم.

